
 

 

                                 
                                            ORIGEM DE UM DIA ESPECIAL 

 

Durante o feriado prolongado, organizando um armário de livros, encontrei um livrete 
que me chamou a atenção, tanto pela bela ilustração da capa, quanto pelo título “Filha 
jurou à mãe criar um” dia especial “… Nove anos mais tarde, a promessa foi cumprida”. 
Reservei-o para lê-lo quando terminasse minha faxina.  
Foi então que descobri o que muitas pessoas ainda não sabem. 
 

Como surgiu o dia das mães? 

 
A história aconteceu no mês de maio, do ano de 1905, em uma cidadezinha dos Estados 
Unidos, localizada no Estado da Virgínia Ocidental.  
Um falecimento ocorre e a tristeza é inevitável. Anna Jarvis, filha de pastores, aos 41 
anos perde sua mãe, que deixa para trás um sonho antigo. 
Por esse motivo Anna faz uma promessa a sua mãe “terminar o trabalho que ela havia 
começado”. Mal sabia ela que essa ação mudaria para sempre o calendário das datas 
comemorativas não só dos Estados Unidos, mas também de várias nações.  
Comprometida com a idéia, Anna se reúne com algumas amigas para compartilhar o 
desejo e assim organizar um movimento que instituísse um dia em que todas as crianças 
se lembrassem e homenageassem suas mães.  
Para Anna a data teria um significado ainda mais especial: homenagear a própria mãe, 
Ann Reeves Jarvis. Fortalecer os laços familiares e o respeito pelos pais também era seu 
objetivo com essa conquista.  
Assim se seguiram três anos de uma incansável luta. Foi então no dia 26 de abril de 
1910 que Anna pode celebrar oficialmente a data que sempre almejou. O então 
governador do estado, William E. Glasscock, incorporou ao calendário local, finalmente 
o “DIA DAS MÃES”. 
Como num passe de mágica, outros estados norte-americanos aderiram à data em seus 
calendários também. Mas, foi somente em 1914 que ocorreu a unificação em todo o país 
sendo então comemorado todo segundo domingo do mês de maio.  
De uma forma explosiva em pouco tempo que mais de 40 países adotaram a data. Entre 
eles o Brasil que teve seu primeiro “Dia das Mães” promovido pela Associação Cristã 
de Moços de Porto Alegre, no dia 12 de maio de 1918, mas esse só veio se oficializar 
em 1932, durante o mandato do presidente Getúlio Vargas.  
Com o tempo essa data se tornou um dia de tristeza para Anna. Os comerciantes 
começaram a querer lucrar com a data e então estragaram o verdadeiro sentido da 
comemoração, que era fazer as pessoas reconhecerem a importância das mães e do amor 
que essas dão aos seus filhos, frequentemente.  
Revoltada e irritada entrou com processo de cancelamento da data, mas não obteve 
sucesso.  
Morreu em 1948, com 84 anos e por ironia do destino jamais foi mãe. 
 
Meire Silva. 
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